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Obchody „Cudu nad Wis³¹” w Z¹bkach
Corocznie 13 sierpnia obchodzone s¹ w naO pobycie ks. Skorupki w Z¹bkach wsposzym Miecie uroczystoci zwi¹zane z upamina w swej ksi¹¿ce Z¹bki  dzieje, ludzie,
miêtnieniem sierpniowych wydarzeñ 1920
miasto Ryszard ¯bikowski. Poni¿ej przytaroku. Tradycyjnie odprawiana jest Msza w.
czamy kilka fragmentów.
w kociele w. Trójcy, a przed pomnikiem
(...)
poleg³ych w 1920 roku, znajduj¹cym siê na
W sierpniu 1920 r. w Z¹bkach kwaterowaterenie cmentarza parafialnego sk³adany jest
³o wiele jednostek polskich frontu pó³nocneho³d walcz¹cym wówczas bohaterom.
go, którymi dowodzi³ gen. Józef Haller. KwaObchody Cudu nad Wis³¹ maj¹ na tereterowa³ on wraz ze swym sztabem w maj¹tku
nie powiatu wo³omiñskiego bardzo wysok¹
ksiê¿nej Marianny Radziwi³³owej, przy obecrangê, w których udzia³ bior¹ najwy¿sze w³anej ul. Bartosza.
dze pañstwowe oraz kocielne. Kulminacyj(...)
nym punktem s¹ uroczystoci w Ossowie oraz
W dniu 14 sierpnia kapelan stacjonuj¹cej
w Radzyminie. Ca³y cykl oficjalnych obchow Z¹bkach 8 DP, ks. Ignacy Skorupka, na niedów w ró¿nych gminach powiatu rozpoczyna
wielkim pagórku, obok starego, drewnianego
siê 13 sierpnia, w Z¹bkach.
kocio³a odprawi³ polow¹ Mszê wiêt¹. W tej
Z wydarzeniami,
nazwanymi przez
potomnych Cudem
nad Wis³¹ cile
wi¹¿e siê postaæ bohaterskiego kapelana ks. Ignacego Skorupki, który przed
wyruszeniem na
s³ynny bój ossowski
odprawi³ ostatni¹
Mszê w. w³anie w
Z¹bkach. Na jego
czeæ g³ówna ulica
miasta (droga wojewódzka nr 634) zosta³a nazwana jego
Pomnik Upamiêtniaj¹cy bohaterów Bitwy Cudu Nad Wis³¹ z 1920 roku
imieniem.

ROMIKA
Jan Frelek

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO

Z¹bki, ul. Ko³³¹taja 55
Serwis: tel. 022 781 50 34,
0 605 580 590
Holowanie:
tel. 0 601 26 47 68
Bezgotówkowe
rozliczenie!
Samochód zastêpczy
na czas naprawy!

www.zabki.pl

uroczystoci bra³o udzia³ wielu mieszkañców
Z¹bek. (...). Mimo krótkiego okresu stacjonowania wojsk polskich w Z¹bkach, ks. Ignacy
Skorupka zaprzyjani³ siê z m³odzie¿¹ z¹bkowsk¹, rozgrywaj¹c w wolnych chwilach mecze
pi³ki siatkowej.
(...)
Dla nas, mieszkañców Z¹bek, jest wielk¹
satysfakcj¹, ¿e w tej s³awnej bitwie z bolszewikami walczy³o trzech mieszkañców Z¹bek,
byli to: Karol Ksi¹¿ek, Czes³aw B¹k i Aleksander Grotman. Zg³osili siê ni na ochotnika
do wojsk stacjonuj¹cych w Z¹bkach.
Poni¿ej zamieszczamy równie¿ program
tegorocznych z¹bkowskich uroczystoci.
red.
PROGRAM UROCZYSTOCI:
Z¹bki, 13.08.2009 r.
godz. 18.00  Uroczysta Msza w. w Kociele w. Trójcy w Z¹bkach
godz. 19.00  Apel poleg³ych i z³o¿enie
wieñców przy pomniku poleg³ych w obronie Ojczyzny
w sierpniu 1920 r. na miejscowym cmentarzu
godz. 19.45  Wystêp Chóru Z³ota Jesieñ
z repertuarem pieni patriotycznych na miejscow ym
cmentarzu
godz. 20.15  Spotkanie okolicznociowe
w Publicznym Gimnazjum Nr 1
(ul. Harcerska 9)

Szanowni mieszkañcy lokali komunalnych

W zwi¹zku z zakoñczeniem prac zwi¹zanych z nadbudow¹ lokali komunalnych po³o¿onych przy ul. Legionów informujemy osoby zainteresowane
zamian¹ obecnie zamieszkiwanych lokali komunalnych o sk³adanie wniosków tej sprawie. Zgodnie z § 6a. Uchwa³y Nr XXXVI/264/2009 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy. Wnioskodawca by móc ubiegaæ siê o zamianê lokalu musi spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) Najemca korzysta nieprzerwanie, od co najmniej 3 lat z lokalu na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony.
2) Najemca nie dopuci³ siê zw³oki w zap³acie czynszu najmu na czas d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c w okresie 3 lat przed dniem z³o¿enia wniosku o zamianê.
Osoby spe³niaj¹ce ww. kryteria, oraz wyra¿aj¹ce chêæ zamiany lokalu
proszone s¹ o sk³adnie pisemnych wniosków Urzêdzie Miasta w terminie od
20.07.2009 r. do 1.09.2009 r. w³¹cznie. Wnioski z³o¿one w terminie wczeniejszym bêd¹ traktowane jak z³o¿one w dniu 20.07.2009 r.
Z powa¿aniem:
Burmistrz Miasta Z¹bki
Komisja Mieszkaniowa
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Rusza I liga

Ju¿ 1 sierpnia odbêdzie siê pierwszy mecz
z¹bkowskiej dru¿yny w nowym sezonie 2009/
2010 pierwszej ligi. Bêdzie to spotkanie wyjazdowe do Stalowej Woli. Jeszcze bardziej
emocjonuj¹co zapowiada siê druga kolejka,
która zostanie rozegrana tydzieñ póniej na
stadionie w Z¹bkach. Bêdzie to nie lada gratka dla fanów pi³ki no¿nej. Wszystko bowiem
wskazuje na to, ¿e rywalem Dolcanu bêdzie
£ódzki Klub Sportowy (£KS), dru¿yna, która mimo ¿e dobrze zagra³a w zesz³ym sezonie w Ekstraklasie, nie otrzyma³a licencji i
musi graæ w I lidze. Zapewne w tym meczu
gocie z £odzi bêd¹ chcieli potwierdziæ, ¿e
ich poziom sportowy odpowiada grze w Ekstraklasie. Ale czy im siê to uda? Wszystko
zale¿y od postawy z¹bkowskich pi³karzy.
red.

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich
mieszkañców do korzystania z jej us³ug:
 wypo¿yczanie ksi¹¿ek
 bezp³atny Internet dla czytelników biblioteki (3
stanowiska komputerowe)
 czytelnia, codzienna prasa: Rzeczpospolita, ¯ycie
Warszawy, tygodniki: Przekrój i Przyjació³ka, miesiêczniki: Wiedza i ¯ycie i Kronika Mazowiecka.
 wszelkiego rodzaju informatory i przewodniki, ciekawe trasy turystyczne na weekend i na ca³y urlop.





Polecane nowoci ksi¹¿kowe:
Coelho P. Zwyciêzca jest sam
Deaver J. Rozbite okno
Rice A. Chrystus Pan. Droga do Kany
Nurowska M. Sprawa Niny S.. Ciekawe pozycje ksi¹¿kowe dla m³odzie¿y i najm³odszych.

Zapraszamy równie¿ chêtnych czytelników
do zapisywania siê do nowo tworzonego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w naszej Bibliotece. Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki jest adresowany do osób,
które lubi¹ czytaæ i rozmawiaæ o ksi¹¿kach. Na
wspólnych spotkaniach bêdziemy rozmawiali nie
tylko o ksi¹¿kach, ale i o innych wydarzeniach
kulturalnych oraz pasjach i zainteresowaniach
klubowiczów. Zapisy w MBP w Z¹bkach przy
ul. Orlej 6 lok. 75 w godzinach otwarcia Biblioteki, serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych.
Biblioteka w okresie wakacyjnym lipiec, sierpieñ jest czynna bez zmian.
Dyrektor MBP Dorota Kamierska

Poniewa¿ wiêkszoæ zajêæ odbywaæ siê bêdzie poza terenem MOSiR, rodzice uczestników proszeni s¹ o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 8.30.
W ramach zajêæ sportowych przewidziane s¹: gry i zabawy ruchowe, treningi ju-jitsu, szermierki i boksu, a tak¿e rozgrywki w pi³kê no¿n¹, pi³kê siatkow¹
i koszykówkê. Serdecznie zapraszamy!!!".
CO S£YCHAÆ?  wydawca: Urz¹d Miasta w Z¹bkach
redaktor naczelny: Miros³aw Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
³amanie i druk: Drukarnia Rajgraf, Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B, tel.: 022 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treæ og³oszeñ i reklam. Nak³ad: 5000 egz.
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Po³amane znaki na ulicy Kwiatowej
Nie jest to bynajmniej jeden z efektów wichur, które przetoczy³y siê
przez Z¹bki, a jedynie dzie³o r¹k ludzkich.
19 lipca, w niedzieln¹ noc nieznani sprawcy wy³amali kilka znaków drogowych zainstalowanych przy ul. Kwiatowej. To nie pierwszy tego rodzaju chuligañski wybryk. Do tych zdarzeñ dochodzi najczêciej pod os³on¹ nocy, tote¿ bardzo trudno jest ustaliæ ewentualnego
sprawcê. Ale mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kto by³ przypadkowym wiadkiem tego zdarzenia.
Zdemolowanie tych oznaczeñ to nie tylko zniszczenie mienia miejskiego o okrelonej wartoci, ale tak¿e sprowadzenie niebezpieczeñstwa dla u¿ytkowników dróg publicznych.
Burmistrz Miasta po raz kolejny wyznaczy³ nagrodê w wysokoci
1000 z³ dla osoby, która wska¿e sprawcê zniszczeñ. Ka¿dy, kto mo¿e
pomóc proszony jest o kontakt ze Stra¿¹ Miejsk¹ (22) 781-68-14 wew.
200, 201.
red.

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH
ul. ks. Skorupki 78

poleca
rajstopy dzieciêce firm:
WOLA, GATTA, SYNTEX
w cenach fabrycznych
Godziny otwarcia
pon-pt. 8-17, sob. 8-13
¯yczymy tanich
i udanych zakupów.
tel: (022) 762 86 69,
(0) 604 184 776

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
tak¿e u noworodków,
niemowl¹t i ma³ych dzieci!!!
 odruch strzemi¹czkowy,

TYMPANOMETRIA

(I i III pi¹tek miesi¹ca,
godz. 9.00-11.00)

 aparaty s³uchowe cyfrowe,
nowoczesne,
 refundacja NFZ

Z¹bki ul. Narutowicza 4

GA B I N E T L E K A R S K I
LARYNGOLOG  doroli i dzieci
dr n. med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
 w ramach wizyty mo¿liwoæ badania tympanometrii i odruchów strzemi¹czkowych
(ocena czynnoci ucha rodkowego nawet u noworodków, niemowl¹t i ma³ych dzieci)
 nieinwazyjne p³ukanie nosa i zatok w leczeniu ostrego i przewlek³ego zapalenia
b³ony luzowej nosa i zatok

INTERNISTA  spec. chorób p³uc
lek. med. Katarzyna Tyl¿anowska-Nitek (509-975-219)
 w ramach wizyty m.in. mo¿liwoæ badania SPIROMETRII

Gabinet czynny codziennie po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem: 502-315-952 lub 509-975-219
Z¹bki ul. Narutowicza 4

WIZYTY DOMOWE
J ACEK M ¥DRY
Specjalista Neurolo g

Z¹bki
ul. Powstañców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 8002000
sob. 9001700
niedz. 10001500
www.zabki.pl

Pacjenci:
po udarach mózgu,
z bólami korzeniowymi,
bólami g³owy,
choruj¹cy na padaczkê.
wczesny wieczór
(po godz. 18.00)
tel.: 609 293 609

3

CO S£YCHAÆ  2009/14

Rzebiarz z Z¹bek doceniony
30 czerwca zosta³y og³oszone, przez Kuriê Metropolitaln¹ Archidiecezji Warmiñskiej, wyniki konkursu na projekt nagrobku Miko³aja Kopernika w Katedrze Archidiecezji Warmiñskiej we Fromborku. Wyró¿niony i zauwa¿ony
zosta³ w nim mieszkaniec Z¹bek, Jacek Filc Nowakowski.
Utalentowany artysta pochodzi z Bydgoszczy, a
obecnie zamieszkuje wraz ze swoj¹ ¿on¹ w Z¹bkach.
W 1990 r. zosta³ technikiem elektronikiem. Porzuci³
jednak to zajêcie. Podobnie uczyni³ z wojskiem i ze
studiami. Z¹bkowski rzebiarz nie ukrywa przy tym,
¿e jest dumny z dokonanych wyborów. Co wiêcej,
przyczyni³y siê one do zostania od 2000 r. rzebiarzem nadwornym. Naukê rzemios³a i umiejêtnoci
zdobywa³ on poprzez w³asne obserwacje i wymianê
dowiadczeñ z innymi twórcami. W tym zajêciu z¹bkowski artysta odnalaz³ pasjê i twórczego ducha, co
doskonale odzwierciedlaj¹ jego prace.
Do tej pory dzie³a rzebiarza dotyczy³y g³ównie
tematyki kocielnej. Pan Nowakowski jest wspó³twórc¹ witra¿y, rzeb drewnianych i w kamieniu, a
tak¿e obrazów. Jego autorstwa s¹ równie¿ medale
okolicznociowe, prace metaloplastyczne, czy statuetki okolicznociowe dla Canal Plus i portali Wirtualna Polska i Onet. Pan Jacek ma równie¿ swój wk³ad
w wygl¹d Pa³acu w Wilanowie, opracowuj¹c wspó³czesn¹ technologiê szkleñ witra¿owych okien pa³acowych.
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Pocz¹tki swojej dzia³alnoci, doceniony z¹bkowski artysta wi¹za³ z
wieloma galeriami, m.
in. galeri¹ Zapiecek na
Starówce. Obecnie sporo czasu i energii zajmuj¹ mu
prace dla odbiorców prywatnych. Okazuj¹ siê one nie
tylko projektami interesuj¹cymi z punktu widzenia
wartoci artystycznej, ale jak ¿artuje twórca, przywo³uj¹c projekt wykucia dwóch lwów z szeciotonowych
bloków piaskowca, pozwalaj¹ zmê¿nieæ, nabraæ si³.
Konkurs na Pomnik Kopernika, by³ pierwszym, w
jakim wzi¹³ udzia³. Zg³oszony przez niego koncept,
zak³ada³ wykonanie w kamieniu figury spracowanego, starszego kanonika Miko³aja, w otoczeniu uk³adu
planetarnego. Wizja artysty, mia³a uzmys³owiæ skalê
przedsiêwziêcia, jakiego podj¹³ siê astronom. Wizjê
t¹ dostrzegli równie¿ jurorzy konkursu, nadaj¹c autorowi wyró¿nienie i nagrodê pieniê¿n¹. ¯yczymy sukcesów w dalszej dzia³alnoci artystycznej.
Paulina Regu³a

www.zabki.pl
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Inwestycje w Miecie
siê do zwiêkszenia komfortu, bezpieczeñstwa
i przepustowoci tej ulicy.

ulica Batorego

Budowa ul. Batorego
21.07.2009 r. rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z modernizacj¹ I etapu ulicy Batorego w
Z¹bkach. Inwestorem jest Starostwo Wo³omiñskie, gdy¿ jest to droga powiatowa. Jednak
wspó³inwestorem jest Miasto Z¹bki, które w
czêci partycypuje w kosztach przebudowy
tego odcinka. Odpowiednie finalne porozumienie zostanie podpisane na dniach. W pierwszym etapie zostanie zmodernizowany prawie
700 m odcinek od granicy Miasta do ulicy
Wolnoci.
W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa podbudowa i nowa nawierzchnia oraz dodatkowo: nowy chodnik, cie¿ka
rowerowa ale równie¿ jezdnia zostanie odwodniona oraz na tej czêci zostanie zmodernizowany gazoci¹g.
Zgodnie z rozstrzygniêtym przez Starostwo przetargiem Wykonawc¹ zosta³a firma
POLHILD. Koszt tego etapu to ok. 3 mln z³.
Prace potrwaj¹ do koñca padziernika. Obecnie prowadzony zakres prac dotyczy usuniêcia starej nawierzchni i wykorytowania ca³ej
szerokoci jezdni (patrz zdjêcie). Mamy nadziejê, ¿e nasze wspólne starania przyczyni¹

Budowa ul. Reymonta i Gdyñskiej
Prace na ulicy Reymonta (odc. Szwole¿erów  Andersena) s¹ ju¿ bardzo zaawansowane. Prawie na ca³ej d³ugoci jest ju¿ obustronny chodnik, zainstalowano studnie ch³onne
i kratki ciekowe, wykorytowano stary grunt
i wykonano podbudowê. Na fragmencie jest
nawet uk³adana docelowa nawierzchnia z kostki betonowej.
Nieco póniej rozpoczêto prace w ulicy
Gdyñskiej, ale prowadzone s¹ bardzo intensywnie. Obecnie prowadzone s¹ czynnoci
zwi¹zane z budow¹ systemu odwadniaj¹cego
(instalacja studni ch³onnych i kratek z osadnikami) oraz instalowanie krawê¿nika. W miêdzyczasie wykonywane s¹ równie¿ przy³¹cza
wodoci¹gowe. Na fragmencie rozpoczêto nawet uk³adanie docelowego chodnika i podjazdów do posesji.  Prace ziemne s¹ najtrudniejszym etapem robót, z uwagi na doæ gêst¹
infrastrukturê podziemn¹. Ró¿ne instalacje nie

ulica Gdyñska

Uwaga konkurs!!!
Zapraszamy dzieci razem z rodzicami
z Publicznego Przedszkola nr 3 Skrzat
w Z¹bkach do udzia³u w naszych KONKURSACH WAKACYJNYCH:
 List z wakacji  przysy³ajcie na
adres naszego przedszkola (Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat ul. Powstañców 60 b ; 05-091 Z¹bki) prace plastyczne (technika dowolna,
format A4), w których opowiecie
nam o Waszych przygodach wakacyjnych.
 Co dla sprawnych r¹czek  zachêcamy dzieci wraz z rodzicami do wykonania zabawki z surowców wtórnych i przyniesienie jej do
przedszkola do 15.09.2009 i pozostawienie jej u wychowawcy w grupie.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w
drugiej po³owie wrzenia. Oceniana bêdzie
pomys³owoæ i estetyka wykonania prac.
Dla najpiêkniejszych prac przewidziane s¹
nagrody.

www.zabki.pl

zawsze
by³y poprawnie
naniesione
na
ulica Reymonta
mapy, co
czasami powoduje nieoczekiwane kolizje.
Nadmieniê, ¿e niektóre studnie ch³onne s¹ instalowane na g³êbokoci nawet 4 metrów 
informuje burmistrz Robert Perkowski.
Budowa ulicy Powstañców  etap I
W dniu 23.07.2009, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach rodowiskowych realizacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na budowie ulicy Powstañców  etap I na odcinku od Reymonta do Dzikiej w Z¹bkach.
Przez najbli¿sze 21 dni bêdzie istnia³a mo¿liwoæ zapoznania siê z dokumentacj¹ sprawy
i bêdzie mo¿na sk³adaæ uwagi i wnioski
w Urzêdzie Miasta Z¹bki na ulicy Woj. Polskiego w pokoju nr 16. Wydanie tej decyzji
narzuca polskie prawo i musi ona byæ wydana
na etapie projektowania, przed wydaniem decyzji budowlanej. Dokumentacjê budowlan¹
tego odcinka ul. Powstañców wykonuje obecnie na zlecenie Miasta firma PRODROG z Sulejówka. Termin wykonania kompletnego projektu to koniec wrzenia 2009. Nastêpnie
Miasto og³osi przetarg na wykonanie tego odcinka w nowym, podwy¿szonym standardzie.
Istniej¹ wiêc szanse, ze jeszcze w tym roku
bêd¹ mog³y siê rozpocz¹æ prace budowlane.

w Z¹bkach, spó³ka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki
(0-22) 781-68-18 wew. 137, pgk@zabki.pl http://bip.pgk.zabki.pl
Szanowni Pañstwo
Mi³o mi Pañstwa poinformowaæ, i¿ od dnia 1 kwietnia b.r. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Z¹bkach sp. z o.o. wiadczy dla mieszkañców Z¹bek us³ugi w zakesie wywozu nieczystoci sta³ych. Jedynym
w³acicielem PGK sp. z o.o. jest samorz¹d Miasta Z¹bki. Posiadamy zezwolenie Burmistrza Miasta Z¹bki
na wywóz odpadów oraz zezwolenia Starosty Wo³omiñskiego na transport odpadów.
Dysponujemy nowoczesn¹ mieciark¹ oraz dowiadczon¹ kadr¹ pracownicz¹. Gwarantujemy atrakcyjne
ceny oraz terminow¹ realizacjê us³ugi. Ju¿ dzisiaj z naszych us³ug, po zaledwie dwóch miesi¹cach dzia³alnoci, korzysta kilkaset z¹bkowskich rodzin.
Poni¿ej przedstawiamy aktualny cennik oraz informacje umo¿liwiaj¹ce kontakt z nami w celu uzyskania
bardziej precyzyjnych informacji lub zawarcia stosownej umowy. Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.
Wywóz i transport nieczystoci sta³ych (mieciarka Eco-Cel 9m3)
 mieci mieszane (nie posegregowane)
 pojemnik 1100 l  36 z³ netto + 7% VAT  38,52 z³ brutto
 2 x pojemnik 120 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³ brutto
 1 x pojemnik 120 l  15 z³ netto + 7% VAT  16,05 z³ brutto
 mieci posegregowane (plastik, szk³o, papier)
 pojemnik 1100 l  25 z³ netto + 7% VAT  26,75 z³
kontakt: (022) 781-68-18 wew. 146 lub e-mail: pazio@pgk.zabki.pl
z powa¿aniem

Robert wi¹tkiewicz  Prezes Zarz¹du PGK w Z¹bkach sp. z o.o.
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wiêto Policji

17 lipca 2009, na Placu 3-go Maja w Wo³ominie odby³y siê uroczyste obchody 90. rocznicy powo³ania Policji Pañstwowej. W uroczystociach oprócz samych policjantów udzia³ wziêli
m.in.: samorz¹dowcy z terenu powiatu wo³omiñskiego, ksiê¿a, przedstawiciele wojska, stra¿y
miejskich i licznie przybyli mieszkañcy.
Nie zabrak³o równie¿ odznaczeñ, awansów
na wy¿szy stopieñ policyjny, nagród finansowych i rzeczowych. Na placu policjanci przygotowali równie¿ dla wszystkich mieszkañców
i przyby³ych goci policyjny festyn.
Podczas tej uroczystoci w³adze Miasta reprezentowa³ burmistrz Robert Perkowski, który
wrêczy³ przedstawicielom z¹bkowskiej policji
specjalne nagrody.
W tym roku w³adze Z¹bek przyzna³y nagrody dla nastêpuj¹cych policjantów pracuj¹cych w
Komisariacie Policji w Z¹bkach: m³. asp. Jaros³awa Bednarczyka, m³. asp. Sylwii Borzymek,
sier¿. Piotra Ciesielskiego, post. Rafa³a Dyrda,
post. Micha³a Janczara, m³. asp. Sylwestera
Gromka, asp. szt. Zbigniewa Kowalika, asp. szt.
S³awomira Kurka, sier¿. Kamila Liszewskiego,
sier¿. Krzysztofa Mamiñskiego, m³. asp. Piotra
Marsza³a, m³. asp. Ireneusza Marszko, asp. szt.
Sylwestera Mierzejewskiego, sier¿. Konrada Nieborka, m³. asp. Paw³a Ortina, sier¿. szt. Rafa³a
Piotrowskiego, m³. asp. Krzysztofa Stolarskiego,
m³. asp. Marka Webera, asp. Stanis³awa Wierzchowskiego oraz dla przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji. Nagrody otrzymali: asp. Pawe³ Majewski (zastêpca naczelnika Wydzia³u
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
Zwyciêzcy w kategorii mêskiej w Wo³ominie i nadkom. Pawe³ Wosiñski (naczelnik WRD KPP).
red.
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Mieszkam  Dbam
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach jest autorem i inicjatorem Programu Aktywnoci Lokalnej pt. Mieszkam  Dbam. Odbiorcami tego
programu s¹ mieszkañcy budynków przy ul. Matejki 9 i ul. Pi³sudskiego 5
i 5A. W ramach tego programu bêd¹ odnowione klatki schodowe przy ul.
Pi³sudskiego 5 i 5A, a przy ul. Matejki 9 odnowiona bêdzie brama wjazdowo-przejciowa.
Celem projektu jest miêdzy innymi: aktywizacja mieszkañców, organizacja spo³ecznoci lokalnej, stworzenie porozumienia miêdzy administratorem

Przed remontem
W trakcie remontu

Przed remontem
W trakcie remontu

budynków a mieszkañcami. Do wykonywania powy¿szych zamierzeñ materia³y do prac remontowych zapewnili:
 Urz¹d Miasta w Z¹bkach oraz
 PBM Perspektywa Hurtownia Materia³ów Budowlanych Z¹bki ul.
Ks.Skorupki 62,
 Firma Mono El¿bieta i Kazimierz Nowiccy Z¹bki ul. Ks.Kuleszy 1A,
 FORTP£YT Z¹bki ul. Wojska Polskiego 8 Pani Danuta Biñkowska.
Jednoczenie za³¹czamy serdeczne podziêkowania dla ww. sponsorów
w imieniu w³asnym i mieszkañców budynków przy ul. Matejki 9 i ul.
Pi³sudskiego 5 i 5A za bezinteresowny wk³ad w realizacjê powy¿szego
oraz Urzêdowi Miasta za wspó³pracê.
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Listy Mieszkañców
1. Zmiany odnonie linii 199
Pytanie:
Witam panie burmistrzu. Mam do pana dwa
pytania i liczê na odpowied jeli pan znajdzie
trochê wolnego czasu.
Czy jest planowana korekta w trasie linii
199 w Rembertowie, by móc dojechaæ bezporednio do tamtejszej stacji PKP i bez problemu przesi¹æ siê do poci¹gu?
Zauwa¿y³em, ¿e w momencie, gdy zosta³a
wyd³u¿ona linia 199 do Placu Hallera rozk³ad
uleg³ zmianie na gorsze dla pasa¿erów i autobusy kursuj¹ rzadziej. Domylam siê, ¿e liczba autobusów siê nie zwiêkszy³a co spowodowa³o rzadsze kursowanie przy wyd³u¿onej
trasie. Czy zostan¹ podjête jakie rodki i rozmowy z ZTM w sprawie udostêpnienia jeszcze paru autobusów dla naszej linii, by mog³y
kursowaæ czêciej przez nasze miasto? Czy
znalaz³yby siê dodatkowe rodki pieniê¿ne na
ten cel?
Z góry dziêkujê za odpowied i powiecenie mi czasu.
Pozdrawiam,
Mieszkaniec
Odpowied Burmistrza:
Witam serdecznie.
Odnonie planowanej korekty trasy linii 199
w Rembertowie, mogê zapewniæ, ¿e takie postulaty by³y z mojej strony kierowane niejednokrotnie. Co wiêcej, trasa mia³a w³anie tak
przebiegaæ od samego jej utworzenia (od maja
2007 roku). Uzyska³em nawet pozytywn¹ opiniê zarówno w³adz Rembertowa, jak i dyrekcji
ZTM. Otrzyma³em jednak informacjê, ¿e t¹
zmianê trasy negatywnie zaopiniowa³ Warszawski Inspektor Ruchu Drogowego, nakazuj¹c wczeniejsz¹ przebudowê skrzy¿owania
w Warszawie (obok stacji PKP). Poniewa¿
je¿d¿¹ w ten sposób ju¿ inne autobusy, bêdê dalej
naciska³ na tak¹ zmianê. Liczê w tym zakresie
równie¿ na Pana oraz innych mieszkañców pomoc. Poniewa¿ jest to na terenie Warszawy, decyzjê w tym zakresie podejmuje Warszawa. Jednak¿e mylê, ¿e liczne g³osy mieszkañców bêd¹
odzwierciedleniem oczekiwañ spo³ecznych.
Zmiany dotycz¹ce wyd³u¿enia linii do Placu Hallera spotka³y siê w wiêkszoci z pozytywnymi opiniami. To prawda, ¿e zmieni³ siê
nieco rozk³ad jazdy, jednak¿e iloæ kursów
w ci¹gu doby pozosta³a ta sama. Z¹bki nie maj¹
w chwili obecnej ¿adnych dodatkowych rodków na finansowanie dodatkowych kursów,
a z mojej wiedzy wynika, ¿e ZTM nie ma technicznych mo¿liwoci by ewentualne dodatkowe kursy obs³u¿yæ. Zatem zmiana ta w chwili
obecnej nie jest mo¿liwa. Mo¿e w przysz³ym
roku.
W przysz³ym roku zamierzamy uruchomiæ
jeszcze jedn¹ liniê w Miecie Z¹bki. Nie bêdê
pisa³ o szczegó³ach, by nie zapeszyæ. Zamierzamy równie¿ zmodyfikowaæ trasê linii 199,
w taki sposób, by przeje¿d¿a³a przez (obok)
Centrum Handlowe M1. Poniewa¿ w tym centrum handlowym jest zlokalizowana doæ istot-

8

na pêtla autobusowa, by³oby to dobre miejsce
do przesiadek i innych relacji. Jest to jednak
uzale¿nione od realizowanych przez nas inwestycji drogowych. Zaraz po wybudowaniu ulicy Wolnoci, rozpoczniemy wymienione wy¿ej dzia³ania.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski
2. Dlaczego nowy plac zabaw jest
przy Szwole¿erów zamiast
w spokojniejszej lokalizacji?
Pytanie:
Witam. Bardzo cieszymy siê z realizacji planu dot. placu zabaw, niemniej jednak okolica
w której obiekt powsta³, jest chybionym strza³em. Pomijam, ¿e plac jest zlokalizowany przy
bardzo ruchliwej ulicy, ale umiejscowienie go
pod sklepem alkoholowym, w okolicy którego, od rana do pónej nocy spo¿ywa siê trunki
wysokoprocentowe oraz uwalnia potrzeby fizjologiczne  nie da sienie zauwa¿yæ! Pomyleæ, ¿e to wszystko bêdzie w zasiêgu dzieci
spragnionych zabawy...
Pozdrawiam,
Mieszkanka Z¹bek
Odpowied Burmistrza:
Witam Pani¹.
Dziêkujê za Pani uwagê. Nie mniej jednak
pragnê zauwa¿yæ, ¿e lokalizacja zosta³a wskazana przez samych mieszkañców jako jedna z
lepszych. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Pan
S³awomir Ziemski przeprowadzi³ w tym celu
wiele rozmów z mieszkañcami, a równie¿ powsta³ specjalny w¹tek na forum z¹bkowskim
na ten temat. Zapraszam do lektury zamieszczonych opinii.
Mylê, ¿e wielu osobom zale¿a³o bardziej
na bliskoci i dostêpnoci placu ni¿ na spokojnej okolicy. Wydaje siê, ¿e jest szansa, by
w przysz³ym roku powsta³ kolejny plac zabaw
w nieco spokojniejszej lokalizacji.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski
3. Kiedy powstanie ul. Genera³a Maczka?
Pytanie:
Witamy Pana Burmistrza w te piêkne popo³udnie pi¹tkowe. Chcielimy zadaæ pytanie
jako mieszkañcy tej czêci miasta??!! Panie
Robercie kiedy ruszy budowa drogi ul. Maczka na ca³ej jej d³ugoci od Szwole¿erów do Powstañców!!!??? Sporo ju¿ czekamy, mamy
nadziejê, ¿e to nie by³a przys³owiowa kie³basa
przedwyborcza. Do wyborów samorz¹dowych
ju¿ nie daleko. Lubimy Pana za to, i¿ puci³
pan autobus linii 199 ZTM, bo tak za czasów
Burmistrza Boksznajdera musielimy chodziæ
do 145 1.5 km z buta, w deszcz, czy nieg, Czy
nie móg³by pan wybudowaæ te¿ wiaty przy-

stankowej na przystanku Pu³askiego w kierunku jazdy autobusu 199 na Rembertów. Zniecierpliwieni mieszkañcy Z¹bek Po³udniowych.
Pozdrawiamy!!!
Odpowied Zastêpcy Burmistrza:
Ulica Maczka, ale równie¿ innych trzynacie ulic w Z¹bkach np. Kosynierów, Nowoprojektowana, Wolnoci, Gajowa, 11-Listopada to ulice najbardziej oczekiwane do budowy
w Z¹bkach, które nale¿¹ do Kompleksowego
projektu modernizacji i budowy g³ównych dróg
w Z¹bkach. Na projekt ten Miasto Z¹bki uzyska³o w sumie 25.835.830 PLN dofinansowania z UE w ramach RPO WM 2007-2013 zgodnie z og³oszon¹ pod koniec kwietnia br. list¹
rankingow¹ przez Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego  co jest dla nas olbrzymim
sukcesem.
Niestety firma projektowa, która zosta³a
wy³oniona w postêpowaniu przetargowych pod
koniec 2007 roku i która projektuje dla nas
kompletn¹ dokumentacjê budowlano-wykonawcz¹, ma kilkumiesiêczne opónienia. Pomimo, i¿ Miasto nalicza odsetki karne, to niewiele da siê zrobiæ, by procedurê przyspieszyæ.
S¹ jednak dobre wiadomoci w zakresie, który
Pañstwa dotyczy:
 Nowoprojektowana (maj¹ca stanowiæ obwodnicê i odci¹¿enie dla powiatowej ulicy Pi³sudskiego)  dokumentacja zakoñczona, oczekujemy na pozwolenie na budowê. Pozwolenia
spodziewamy siê na pocz¹tku sierpnia. Trwa
postêpowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Oferty otwieramy w przysz³ym tygodniu.
 Maczka, Kosynierów  dokumentacja jest
kompletna i w chwili obecnej od kilku tygodni
jest na ZUD (Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji). Jak tylko zostanie zaopiniowana z³o¿ymy wniosek o pozwolenie na budowê (tzw.
ZRID  zgodnie ze SPEC-Ustaw¹), co nast¹pi
prawdopodobnie na pocz¹tku sierpnia.
W zwi¹zku z opónieniami pojawia³y siê
pytania, czy nie moglimy udzieliæ zamówienia kilku ró¿nym firmom. Odpowied jest prosta: próbowalimy. Przy wyborze wykonawcy
tej dokumentacji og³oszony zosta³ przetarg,
w którym podzielimy ca³¹ dokumentacjê na
dwie czêci (zadania). Niestety w 2007 roku
niewiele biur projektowych mia³o wolne moce
przerobowe i do pierwszego postêpowania nikt
siê nie zg³osi³. Gdy przetarg og³osilimy po raz
drugi, tez nikt siê nie zg³osi³ pomimo naszego
indywidualnego zapraszania wielu firm. Za
trzecim razem zg³osi³a siê tylko jedna, która
wygra³a w obu zadaniach. Tak wiêc wtedy nie
mielimy wielkiego wyboru, co najwy¿ej moglimy jeszcze d³u¿ej czekaæ i próbowaæ dalej,
co te¿ powodowa³oby opónienia.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, stwierdzam,
¿e s¹ wielkie szanse na to, a¿eby jeszcze w tym
roku uzyskaæ ZRID na Maczka (procedura w
Starostwie trwa 90 dni) i wy³oniæ wykonawcê
tej ulicy.
Prace mog³yby siê zacz¹æ najprawdopodobniej po zimie 2010 r, choæ mo¿liwe jest, ¿e
umowê uda siê podpisaæ jeszcze w tym roku.
Z powa¿aniem
Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta Z¹bki
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Sprawozdanie Burmistrza
za okres 18 czerwca  22 lipca 2009 r.

1. Zakoñczono prace zwi¹zane z budow¹ drogi
w ul. Warszawskiej odc. gminny.
2. Rozpoczêto prace budowlane zwi¹zane z budow¹ ulicy Reymonta  etap I od ulicy Szwole¿erów do ulicy Andersena.
3. Rozpoczêto prace zwi¹zane z budow¹ ulicy
Gdyñskiej w Z¹bkach  Etap I obejmuj¹cy odcinek od ulicy Wyzwolenia do ulicy Lipowej.
4. Og³oszono postêpowanie przetargowe dotycz¹ce budowy ulicy Nowoprojektowanej w Z¹bkach, termin otwarcia ofert 23.07.2009 r.
5. Zakoñczono prace zwi¹zane z czêciow¹ modernizacj¹ instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2
w Z¹bkach.
6. Realizacja robót zwi¹zanych z budow¹ boiska
Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 etap
I  budowa boisk, etap II  budowa zapleczy
socjalnych wraz z owietleniem.
7. Zawarcie aktu notarialnego Rep A nr 4207/2009
z dnia 15.07.2009 r. - sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 5 wraz
z oddaniem udzia³ów w gruncie w u¿ytkowanie
wieczyste jako realizacja uchwa³y nr XXXIX/
291/2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 30 kwietnia
2009 r.
8. Zawarcie aktu notarialnego Rep A nr 4199/2009
z dnia 15.07.2009 r. - umowa zamiany  jako
realizacja uchwa³y Nr XXXVIII/286/2009 Rady
Miasta Z¹bki z dnia 16 kwietnia 2009 r. dot. ul.
Targowej i terenu w s¹siedztwie targowiska miejskiego.
9. Zawarcie aktu notarialnego Rep A nr 3409/2009
z dnia 01.07.2009 r. - umowa sprzeda¿y jako
realizacja uchwa³y Nr XL/303/2009 z dnia
28 maja 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ nieruchomoci (nr 22 z obrêbu 005503-31 i nr 44 z obrêbu 0055-03-33) gruntowej
po³o¿onej w Z¹bkach.
10.Zawarcie aktu notarialnego Rep A nr 3632/2009
z dnia 24.06.2009 r. - umowa zamiany jako realizacja uchwa³y nr XXXVII/273/2009 Rady
Miasta Z¹bki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na zamianê nieruchomoci 
dzia³ki ewidencyjnej nr 62/25 z obrêbu 005003-26 na dzia³kê ewidencyjn¹ nr 57/1 z obrêbu
0039-03-15.
11. Zawarcie aktu notarialnego Rep A nr 3653/2009
z dnia 25.06.2009 r. - umowa sprzeda¿y jako
realizacja uchwa³y Nr XXVIII/189/2008 Rady
Miasta Z¹bki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoci
gruntowej, w której to uchwale zosta³a wyra¿ona zgoda na nabycie nieruchomoci gruntowej
(dzia³ka ewid. nr 28/43 z obrêbu 0059-03-35)
z przeznaczeniem na drogê publiczn¹.
12.Z³o¿ono do Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania
Programów Unijnych w Warszawie za³¹czniki
do II etapu oceny dla projektów Kompleksowy
remont i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach 
Etap I, Kompleksowy remont i budowa g³ównych dróg w Z¹bkach  Etap II, Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ci¹gu ulic Wojska Polskiego  Orla w Z¹bkach
Z³o¿ono wniosek o o dofinansowanie projektu
pn. Budowa Publicznego Przedszkola nr 3
w Z¹bkach.
13.Przekazano uaktualniony wniosek na budowê
kompleksu boisk w ramach Programu Moje
Boisko  Orlik 2012 do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego.
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Uzyskano informacjê, ¿e wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Informatyzacja Urzêdu Miasta
Z¹bki pozytywnie przeszed³ ocenê formaln¹.
14.Z³o¿ono uzupe³nienie do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Budowa Centrum  Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Z¹bkach 
budowa krytej p³ywalni.
15.Od 15 lipca 2009 r. wdro¿ono mo¿liwoæ uiszczania podatków i op³at lokalnych w Urzêdzie
Miasta Z¹bki za pomoc¹ karty p³atniczej,
16.Uruchomiono obligacje z serii A5 na kwotê
4 000 000 z³ w celu uregulowania zobowi¹zañ
inwestycyjnych dot. m.in. budowy Przedszkola
Publicznego nr 3, budowy budynków komunalnych, budowy drogi w ul. Torfowej.
17.Wyst¹piono o ponown¹ opiniê dotycz¹c¹ uzgodnienia do projektu studium i prognozy jego oddzia³ywania w zawi¹zku z negatywn¹ opini¹
RDO.
18.Zlecono wykonanie bramy w Miejskim Orodku Kultury, w ramach wykonania zaleceñ kontrolnych Stra¿y Po¿arnej
19.Rozliczono dotacjê dla przedszkoli niepublicznych za II kwarta³ 2009 roku.
20.Przeprowadzono kontrolê w trzech przedszkolach niepublicznych zgodnoci ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji wg której udzielana jest dotacja
przypadaj¹ca na dany miesi¹c. Zakres kontroli
styczeñ  maj 2009 r.
21.Przygotowano dokumentacjê do szeciu wniosków o wszczêcie postêpowania kwalifikacyjnego na stopieñ nauczyciela mianowanego
22.Naprawiono zdewastowane znaki drogowe
w Z¹bkach przy ul. Kwiatowej
23.Przekazano zbiory centralne do Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Spo³ecznej.
24.Rozpoczêto dzia³ania w ramach programu PAL
projekt Mieszkam-Dbam.
25.Rozpoczêto projekt systemowy POKL Praca
nad sob¹  szans¹ na przysz³oæ.
26.Wyp³acono : becikowe gminne  49.000, becikowe z bud¿etu  49.000,-.
27.Interwencje Stra¿y Miejskiej w Z¹bkach: iloæ
 141 w tym iloæ interwencji zg³oszonych od
mieszkañców zg³oszonych od mieszkañców 
89, iloæ interwencji w³asnych  47; iloæ interwencji od Policji  11.
28.Stra¿ Miejska przekaza³a interwencje do: Referatu Organizacyjno  Administracyjnego  13;
PGK  3; Stra¿y Po¿arnej  1; Ochrony rodowiska  1; Policji  2; Referatu Rozwoju Gospodarczego  1; Ochrony  2; Stra¿y Miejskiej
w Zielonce-2; TPSA-2;Sankcje: mandaty  6 na
kwotê 850 z³; pouczenia  29; polecenia  36
wspó³praca z Policj¹ KP Z¹bki  25; 2 osoby
ujête za jazdê na rowerze po spo¿yciu alkoholu
przekazane do KP Z¹bki.
29.Przeprowadzono prace renowacyjne p³yty g³ównej i bocznej boisk do pi³ki no¿nej (napowietrzanie, podlewanie, koszenie, nawo¿enie, dosiewanie).
30.Przygotowanie harmonogramu i dokumentacji
do prowadzenia akcji Lato w miecie.
31.Podpisanie umowy na wynajem trybuny domontowanej z 535 siedziskami stadionowymi na stadionie miejskim na rundê jesienn¹ sezonu 2009/
2010.
32.Rozpoczêcie dzia³añ zwi¹zanych z wdra¿aniem
procesu ISO 9001 w urzêdzie.

Za³acznik do sprawozdania
Burmistrza na XLII sesjê
1. Zaproszenie do z³o¿enia propozycji cenowej poni¿ej 14 000 euro na opracowanie projektu budowy wodoci¹gu w ul.
Kosynierów z odrzutami w kierunku posesji pozostaj¹cych w rejonach objêtych
opracowaniem oraz kana³u w ul. Kosynierów z odrzutami w kierunku posesji
pozostaj¹cych w rejonach objêtych
opracowaniem wraz z uzyskaniem pozwoleñ na budowê.
2. Zaproszenie do z³o¿enia propozycji cenowej w zamówieniu poni¿ej 14 tys. euro
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodoci¹gowej w Z¹bkach w ulicach: Dolnej,
Olszewskiego oraz Piastowskiej z odrzutami w kierunku posesji pozostaj¹cych
w rejonach objêtych opracowaniem.
3. Budowa sieci wodoci¹gów w ul.: Olszewskiego, Zimnej, Ceglanej, Brukowej, Jeziornej, Kamiennej, Zielonej,
B³êkitnej i Warszawskiej w Z¹bkach
wraz z odrzutami wodoci¹gowymi
w kierunku posesji.
4. Us³ugi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych
budowy sieci wodoci¹gowej w ulicach:
Batorego, Bema, Bocianiej, Sokolej,
S³owiczej, £abêdziej, Skowronka, Rybnej, ¯abiej, Niepodleg³oci, Weso³ej,
Wiosennej, Skorupki, Szczêliwej, Wolnoci i ¯wirki w Z¹bkach z odrzutami
w kierunku posesji pozostaj¹cych w rejonach objêtych opracowaniem wraz
z uzyskaniem pozwoleñ na budowê.
5. Budowa wodoci¹gów w Z¹bkach w ulicach: Warszawska (odcinek gminny)
i £agodna.
6. Us³ugi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych
budowy sieci wodoci¹gów w ulicach:
Moniuszki, Sienkiewicza, Norwida,
Orzeszkowej, Asnyka i Kolejowej
w Z¹bkach z odrzutami w kierunku posesji pozostaj¹cych w rejonach objêtych
opracowaniem wraz z uzyskaniem pozwoleñ na budowê.
7. Budowa wodoci¹gów w Z¹bkach w ulicach: Wyzwolenia, Langiewicza, S³oneczna, Lipowa.
8. Opracowanie wielobran¿owej dokumentacji projektowej budowy budynku
biurowego i hali warsztatowo-magazynowej oraz
 podpisano umowê z firm¹ Gór-Pis na
wspólne wykonanie 213 mb wodoci¹gu w ul. Szwole¿erów.
 zakupiono od mieszkañców budynków jednorodzinnych wodoci¹g w
czêci ul. Orlej, wybudowany ze
rodków prywatnych
 zakupiono od firmy Energobud Invest wodoci¹g i kana³ w czêci ul.
Podlenej, wybudowany ze rodków
ww. firmy
Burmistrz Miasta Z¹bki,
Robert Perkowski
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Program Praca nad sob¹  szans¹ na przysz³oæ
w Orodku Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach
Projekt wspó³finansowany ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1

Orodek Pomocy Spo³ecznej w Z¹bkach ju¿
blisko 20 lat udziela pomocy osobom i rodzinom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Z badañ przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wynika, ¿e z us³ug tej
instytucji w 2008 r. korzysta³y 1383 osoby. Najliczniejsz¹ grupê, w liczbie 342, stanowi³y osoby bezrobotne regularnie pobieraj¹ce zasi³ek z
tytu³u bezrobocia. W zwi¹zku z takim stanem
rzeczy jednym z priorytetowych zadañ dla
Orodka jest zatrzymanie wielopokoleniowego procesu bezrobocia.
Z poród realizowanych przez OPS w Z¹bkach programów na rzecz ograniczania i rozwi¹zywania wystêpuj¹cych problemów spo³ecznych na uwagê zas³uguje innowacyjny
program Praca nad sob¹  szans¹ na przysz³oæ. Jest to pierwszy projekt w Orodku
wspó³finansowany ze rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Pieczê nad prawid³ow¹ realizacj¹ za³o¿eñ programowych
sprawuje kierownik OPS w Z¹bkach pani El¿bieta Rutkowska.
W wyniku wnikliwej analizy dokumentacji
oraz na podstawie wywiadów z pracownikami
socjalnymi zaproponowano udzia³ w projekcie nie pracuj¹cym lecz bêd¹cym w wieku aktywnoci zawodowej osobom, korzystaj¹cym
ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej.
 Mamy grupê 10 wyj¹tkowych kobiet, któ-

re z ró¿nych powodów znalaz³y siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej i s¹ nieaktywne zawodowo.
Panie cechuje wysoka motywacja do zmiany
swojego po³o¿enia dlatego spodziewamy siê
wspania³ych efektów  mówi¹ pracownicy socjalni.
Czas trwania projektu przewidziany jest na
7 miesiêcy. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie, w
siedzibie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Z¹bkach. Program zak³ada realizacjê, przez wykwalifikowanych specjalistów, nastêpuj¹cych zajêæ: treningu umiejêtnoci spo³ecznych, treningu
autoprezentacji i wiza¿u, treningu umiejêtnoci wychowawczych, warsztatów aktywnego
poszukiwania pracy, warsztatów w zakresie
badañ kompetencji zawodowych i predyspozycji psychologicznych, kursów komputerowych. Ponadto uczestnikom w zale¿noci od
potrzeb przys³uguj¹ konsultacje indywidualne
z psychologiem, prawnikiem oraz doradc¹ zawodowym. Na czas trwania projektu przewidziano pomoc materialn¹ dla uczestników oraz
zapewniono ich dzieciom opiekê w niepublicznym przedszkolu.
Pierwsze spotkania w ramach Treningu
umiejêtnoci spo³ecznych nastrajaj¹ optymistycznie. Trenerka Kamila Paw³owska na temat uczestników wypowiada siê w samych superlatywach:

 Pierwsze lody zosta³y prze³amane. Panie
s¹ zmotywowane, bardzo aktywne i chêtne do
wspó³pracy. Jestem zachwycona potencja³em
grupy.
G³ównym celem projektu jest zatrzymanie
wielopokoleniowego procesu bezrobocia, poprzez wsparcie psychologiczne, oddzia³ywanie
socjo  terapeutyczne i wyposa¿enie uczestników w umiejêtnoci i kwalifikacje po¿¹dane na
rynku pracy. Bardzo wa¿ny jest równie¿ wydwiêk psychologiczny ca³ego przedsiêwziêcia:
 Najwa¿niejsze by w pierwszej kolejnoci
uczestniczki odzyska³y poczucie w³asnej wartoci i to¿samoci, odzyska³y nadziejê i odwagê ¿yciow¹. Reszta przyjdzie z czasem bo tylko na takich solidnych fundamentach mo¿liwy
jest powrót do ¿ycia spo³ecznego i aktywizacja zawodowa  mówi kierownik projektu Beata Krzysztoñ.
Na ocenê efektów projektu bêdziemy musieli poczekaæ do przysz³ego roku, jednak pozytywne nastawienie wszystkich zaanga¿owanych osób nastraja optymistycznie. Ju¿ dzi
wiemy na pewno, ¿e realizacja podobnych projektów umo¿liwia Orodkom Pomocy Spo³ecznej doprowadzenie do ¿yciowego usamodzielniania siê klientów OPS oraz ich integracjê ze
rodowiskiem, jak równie¿ zapobieganie powstawaniu nowych problemów spo³ecznych
rodz¹cych zapotrzebowanie na wiadczenia
pomocy spo³ecznej.

Mieæ dobre i czyste serca

¿enia zamar³ t³um tam zgromadzony i ca³y
wiat. Z wielu oczy pop³ynê³y ³zy. Naród polski ukl¹k³ do modlitwy. Ten moment akcentuje uczeñ podczas apelu  pokazuje bia³e p³ótno poplamione na czerwono, a potem odk³ada
na miejsce i z szacunkiem klêka. Nastêpnie
dzieci ukazuj¹ Ojca wiêtego jako wielkiego
pielgrzyma  misjonarza, który podró¿owa³ dooko³a wiata i odwiedza³ wszystkie kraje, aby
nieæ pokój. Uczniowie kolejno pokazuj¹ na
globusie poszczególne kontynenty: Europê,
Amerykê, Afrykê, Azjê, Australiê, komentuj¹c pewne wydarzenia. Bia³y pielgrzym, utrudzony wêdrówk¹, promieniuj¹cy pokojem.
Dzi wdziêcznoci¹ brzmi¹ nasze s³owa: Dziêkujemy, Panie Bo¿e za prawie 27 lat pontyfikatu Jana Paw³a II. Wpatrujemy siê w niebo,
gdzie przebywa w domu Ojca, a w sercach
chcemy zachowaæ Jego s³owa i wiernie je realizowaæ. Apel szkolny  g³êboka treæ s³ów
przeplatanych wierszami na kanwie muzycznej Bacha i Hendla oraz przepiêkne pieni

(Jan Pawe³ II)

W ho³dzie Janowi Paw³owi II
27 lat minê³o jak jeden dzieñ, który rozpocz¹³ siê blaskiem wyboru na Stolicê w. Piotra,
a zakoñczy³ cichym westchnieniem Jana Paw³a II wracaj¹cego do domu Ojca. Drugi dzieñ
kwietnia, wigilia Niedzieli Bo¿ego Mi³osierdzia. Plac w. Piotra wype³niony po brzegi.
Papie¿ mówi: Szuka³em was, a wy przyszlicie do mnie. Ci z bliska i z daleka czuwaj¹ w
ciszy i modlitwie, aby odprowadziæ swego pasterza na drugi brzeg. Cicho  jak puls  zegar
odmierza czas 21:37. Ojciec wiêty zgas³.
Do roku 2005 bylimy przy Nim duchowo. Niestety ju¿ po raz kolejny ten dzieñ, jak i Dzieñ
Papieski obchodzimy bez Jana Paw³a II. W dniu
Jego odejcia  2 kwietnia  gromadzimy siê,
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by w uroczystym apelu, powiêconemu Jego
Osobie, oddaæ Mu ho³d, szacunek, wyrazy
wdziêcznoci i pamiêci. Uroczysty apel w SP2
przygotowali katecheci: M. Chudzik (scenariusz) i O. Radoñ (prezentacja multimedialna)
oraz uczniowie klas IVa,d, IIIa,b z udzia³em
chóru szkolnego oraz Pañ nauczycielek  solistek: J. ¯aboklickiej, J. Stosio i R. Kubickiej.
Dzi wspominamy pamiêtny wybór Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, ogarniamy pamiêci¹ Jego s³u¿bê. W ci¹gu 27 lat
pasterzowania poniós³ wiele trudu, dowiadczy³ radoci, ale i cierpienia. Wspominamy
równie¿ pamiêtny dzieñ 13 maja 1981r., gdy
na placu w. Piotra rozleg³ siê strza³. Z przera-

www.zabki.pl
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w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem
p. J. ¯aboklickiej i pañ solistek  dostarcza nam
wszystkim wielkich prze¿yæ i wspomnieñ
o Wielkim Papie¿u, Polaku. Ca³oæ programu
s³owno-muzycznego wieñczy Testament Papie¿a, w którym uczeñ czyta: W tych rêkach Matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z
którymi zwi¹za³o mnie, moje ¿ycie i moje powo³anie. W tych rêkach zostawiam nade
wszystko Koció³, a tak¿e mój naród i ca³¹ ludzkoæ. Wszystkim dziêkujê. Wszystkich proszê
o przebaczenie. Dalej dziecko odczytuje z Testamentu przes³anie Ojca wiêtego do dzieci:
Szukajcie Jezusa, kochajcie Go, dawajcie
o Nim wiadectwo ( ). Oto wasze zobowi¹zanie, jakie wam zostawiam: Miejcie dobre i
czyste serca (Rzym, 2. stycznia 2000r.). Nastêpnie uczeñ mówi: W chwili, gdy odszed³e,
wiat zmieni³ swe oblicze, zawsze na Ciebie
liczy³em i nadal liczê. By³e mi nauczycielem,
Anio³em Stró¿em i przyjacielem. Z Twej dobroci czerpa³em tak wiele A teraz, gdy nasz
wiat opuci³e, nie wiem, co powiedzieæ
Zawsze pamiêtaj  mówi³e Wiêc i ja to
powiem o Tobie Pamiêtam i to, co zostawi³e, i czego nauczy³e, przeka¿ê kolejnej osobie . Koñcz¹c, uczeñ recytuje s³owa z nekrologu. Odszed³e od nas, Ojcze wiêty.
Odda³e nam wszystkie swe si³y. W tej godzinie, chwalebnej dla Ciebie, a dla nas bolesnej,
czujemy siê opuszczeni. We nas za rêkê i prowad Swoj¹ rêk¹, która w tych miesi¹cach by³a
tak¿e Twoim s³owem. Dziêkujemy, Ojcze
wiêty!
Na zakoñczenie jest wspólna modlitwa o rych³¹ beatyfikacjê Ojca wiêtego, Jana Paw³a II.

Program jest godny uwagi, o czym wiadcz¹
gromkie brawa i s³owa uznania Pani dyrektor 
dziêkujemy! Gor¹co dziêkujemy dyrekcji naszej
szko³y, nauczycielom i uczniom zebranym na apelu. Serdecznie dziêkujemy wszystkim aktorom
i artystom oraz za piêkn¹ dekoracjê: p. A. S³owik, p. A. Jarosiñskiej, p. D. Redmanowi, a tak¿e p. O. Radoniowi za prezentacjê multimedialn¹,
ukazuj¹c¹ wa¿ne momenty z ¿ycia i pontyfikatu Jana Paw³a II wkomponowane w treæ programu.
W imieniu organizatorów
Marianna Chudzik

Burmistrz
Miasta Z¹bki
og³asza nabór kandydatów
na stanowisko
specjalista/inspektor ds. geodezji
Wymagania niezbêdne i dodatkowe na ww. stanowisko znajduj¹ siê na tablicy og³oszeñ oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Z¹bki
o decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 oraz w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska
oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Miasta Z¹bki
zawiadamia
¿e w dniu 20 lipca 2009r. zosta³a wydana decyzja Nr 0154/784/2009, o znaku: ZPiO/7624/9/09 o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie zespo³u zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami i gara¿em podziemnym przy ul. Powstañców i Andersena w Z¹bkach na
dzia³ce o nr ewidencyjnym 6 w obrêbie 03-34.
Z treci¹ decyzji, dokumentacj¹ sprawy oraz uzgodnieniem dokonanym ze Starostwem Powiatu Wo³omiñskiego i opini¹ Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie
Urzêdu Miasta Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
rodowiska, pok. Nr 16, w godzinach pracy urzêdu.
Od decyzji, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu, s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w Warszawie za porednictwem Burmistrza Miasta Z¹bki, w terminie 14 dni od
dnia dorêczenia decyzji.
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski

Regulamin Konkursu
na naj³adniejsz¹ posesjê w miecie Z¹bki

Z¹bki  miastem ogrodów
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachêcenie mieszkañców do dba³oci o swoje najbli¿sze otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Z¹bki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) naj³adniejszy ogród
b) naj³adniejszy balkon
c) naj³adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udzia³ w konkursie
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy
mieszkañcy Miasta Z¹bki, z wy³¹czeniem
laureatów poprzedniej edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
zg³oszenie chêci udzia³u w nim poprzez wype³nienie i z³o¿enie w Sekretariacie Urzêdu
Miasta formularza zg³oszeniowego.

www.zabki.pl

V. Termin konkursu
1. Zg³oszenia udzia³u w konkursie nale¿y dokonaæ do dnia 16 sierpnia 2009 r.
2. Uczestnicy konkursu zostan¹ ocenieni przez
Miejsk¹ Komisjê Konkursow¹ do 31 sierpnia br.
3. Og³oszenie wyników i rozdanie nagród nast¹pi we wrzeniu br.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powo³ana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniaj¹c ogrody i balkony bêdzie bra³a
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
 ogólny wygl¹d ogrodu, wra¿enia estetyczne
 stan i wygl¹d ogrodzenia
 kompozycje kwiatowe
 utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
 ma³a architektura ogrodowa
 sposób utylizacji odpadów

2. W przypadku balkonów:
 ogólny wygl¹d balkonu
 ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
 wype³nienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyró¿nienie w konkursie bêd¹ przyznawane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokoæ nagród bêdzie ustalona odrêbnie
dla ka¿dej kategorii konkursowej.
3. W ka¿dej kategorii planuje siê przyznaæ po
trzy nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce oraz wyró¿nienia dla pozosta³ych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balkonów i ich w³acicieli
oraz podania wyników do publicznej wiadomoci.
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Z¥BKI  MIASTEM OGRODÓW
FORMULARZ

ZG£OSZENIOWY

do konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê w Miecie Z¹bki
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(imiê i nazwisko w³aciciela posesji)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(data)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(dok³adny adres)

○

○

○

○

○

○

○

(telefon kontaktowy)

Zg³aszam udzia³ mojej posesji do konkursu Z¥BKI  MIASTEM OGRODÓW w kategorii*:
a) naj³adniejszy ogród

b) naj³adniejszy balkon

(* proszê zakreliæ odpowiedni¹ kategoriê)

c) naj³adniejszy ogród
wspólnoty mieszkaniowej
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(podpis w³aciciela posesji)
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